Comitè organitzador:

Organitza:

Enric Falguera (IEI), Xavier Macià (UdL),
Jordi Malé (UdL), Víctor Martínez-Gil (UAB),
Adolf Piquer (UJI), Magí Sunyer (URV)
i Joan Ramon Veny (UdL)

Totes les sessions es podran seguir
per livestreaming a l’adreça
www.aulamariustorres.org

Col·laboren:
Assistència gratuïta.
Per obtenir el certificat d'assistència al
Simposi expedit per l'Institut de Ciències de
l'Educació de la Universitat de Lleida cal
inscriure-s'hi prèviament en el formulari
d'aquesta adreça:
www.aulamariustorres.org/activitats/

Simposi reconegut amb 1,5 crèdits
de lliure elecció per la UdL.
Per fer-ne la matrícula, cal enviar un correu
electrònic a la secretaria del Departament
de Filologia Catalana i Comunicació
(secretaria@filcat.udl.cat) indicant-hi el
nom i els dos cognoms, el DNI (amb la
lletra inclosa) i un número de telèfon.
El termini per formalitzar la matrícula i fer
el pagament és el 15 de novembre.

Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
Sala de Juntes del segon pis

El centenari del naixement de Màrius Torres
(1910-1942) ha motivat la celebració de diversos actes per commemorar l’escriptor lleidatà.
Aquest I Simposi Màrius Torres, organitzat per
la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de
Lleida, vol ser l’aportació acadèmica a l’efemèride.
Conegut fonamentalment com a poeta, Màrius
Torres també va desenvolupar altres facetes com
a escriptor, que tenen gran importància per comprendre la seva trajectòria vital i literària: des de
l’elaboració de contes fins a la d’una obra de teatre, passant per l’escriptura de dietaris i també
per diverses traduccions. Aquest Simposi, defugint de limitar l’autor a la condició de poeta, bé
que tenint-la present, vol fer una aportació a l’estudi de la seva vida i la seva obra tractant sobretot aquestes poc conegudes facetes. Algunes de
les intervencions, per una banda, analitzaran l’època en què va viure, especialment l’ambient teatral
i el musical. Unes altres s’ocuparan de les traduccions que va fer l’escriptor i també d’aquelles
de què ha estat objecte la seva poesia. La prosa
dels seus contes i la del dietari, per una altra
banda, seran el tema de sengles comunicacions.
I, finalment, la poesia i la vigència del poeta
també seran objecte d’estudi i discussió.
Aquest és el primer acte organitzat per la
Càtedra Màrius Torres, creada enguany a partir
de la convergència d’interessos entre la Universitat de Lleida, el Grup de Recerca Aula Màrius
Torres del Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la mateixa Universitat i l’Aula
Màrius Torres.

Dijous, 4. Matí
10.00-10.30 Acte inaugural

Dijous, 4. Vespre
20.00-21.00 Lectura de textos de Màrius Torres, a càrrec

d’alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística (Cafè Teatre
de l’Escorxador)

10.30-11.15 JAUME BARRULL (UdL), La Lleida de

Màrius Torres: tradició, modernitat i derrota
(1910-1939)
11.15-11.30 Inauguració de l’exposició «Llegat

Màrius Torres» (Servei de Biblioteca i
Documentació de la UdL)
11.30-12.00 Pausa. Cafè.

Divendres, 5. Matí
10.00-10.30 ANDRATX BADIA (UdL), La narrativa

12.00-12.30 LLUÍS MARC HERRERA, Context musical

a la Lleida de Màrius Torres

de Màrius Torres
10.30-11.00 ÀNGELS MARZO (UdL), El «Dietari

12.30-13.00 MIQUEL M. GIBERT (UPF), Màrius

Torres i el teatre: més que una provatura

íntim» de Màrius Torres
11.00-11.20 JAUME PONT & JOSÉ RAMÓN RIPOLL,

13.00-13.30 JUANJO MANAU, Màrius Torres i Miguel

presentació del monogràfic dedicat a
Màrius Torres de la RevistAtlántica de
Poesía de Cadis

Hernández, sagitaris en combat

11.20-11.45 Pausa. Cafè.
Dijous, 4. Tarda

11.45-13.15 Taula redona: Màrius torres, avui, amb

Enric Falguera (moderador, IEI),
Jaume Cabré, Xavier Macià, Jordi
Pàmias i Francesc Parcerisas

16.30-17.00 JORDI MALÉ & JOAN R. VENY-

MESQUIDA (UdL), Els manuscrits literaris
de Màrius Torres al Corpus Literari Digital
17.00-17.30 TXEMA MARTÍNEZ, Màrius Torres,

traductor
17.30-19.00 Taula redona: La traducció de l’obra de

Màrius Torres, amb Jaume Pont (moderador, UdL), Marta Giné (UdL), Norberto Gimelfarb (Univ. de Lausana),
Donatella Siviero (Univ. di Messina)
i Alfonso Alegre

13.15-14.00 MARGARIDA PRATS (UB), Lectures de

Màrius Torres: 1940-1960
14.00

Cloenda del Simposi, a càrrec de Xavier
Macià (UdL)

